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7. WODA - CUD NATURY
Zadanie 1,
Przecz'Ąaj zamieszczone w tabeli infolmacie dotycŻące doŚtępu do wody, prŻ}€ołowane
na podstawie Raporfu o RoŻwoju sPołeeŻnym 2006 opublikowanego n$ Żl€cenie Pro8ramu
Narodów ziednoczonych dŚ. RoŻwoju. Następnie uzupełnij tabeĘ. wykozystaj własną wiedzę
onz dostępne źródła.

PRZYCZYNY FAKTY SKUTKI

Niemal połowa rozwijającego
się śWiata nie ma dostgpu
do urŻądŻeń sanitarnych'

W wielu biednych krajach
iylko 25% mieszkańców
ma dostgp do wody
doprowadzanej Wodociągiem'
W kąach bogatych ten
odsetek wynosi 85%.

Najbiedniejsi mieszkańcy
płacą dzjesięciokrotnie więcej
za wodę niż najbogatsi'

Brudna woda oraz Żłe Warunki
sanitarno są przyczyną zgonów
1,8 mln dzieci rocznie' Drugą
najczęstsą przyczyną zgonów
wśród dzieci jest biegunka
(ok. 5 tys' zgonów dziennie)'

W rejonach, gdzie nie ma
bezpośredniego dostępu
do wody, jej dostarczaniem
zajmują się głóWnie kobiety
i dziewczęta.

Naiwięcej wody Wykolzystuje
się w rolnictwie do nawadnia_
nia pól' W krajach rozwijają-
cych się ten dział gospodarki
z!żywa goa/o wody .

Na świecie 1'4 mld osób
mieszka w dorzeczach rzek,
gdzie zużycie Wody przekracza
możliwości regeneracyjne
ekosystemu.

Agnieszka
Pole tekstowe
TEMAT: JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ NA ŚWIECIE? /podręcznik str. 215-219/Wykonaj kartę pracy w terminie do 19.11 i odeślij na adres: dyrektor@cku2.waw.plPrzypominam o referatach o Parkach Narodowych.



Zadanie 2.
PoniŹsza tabela przedstawia potencjalne oszczędności wody, kióre moźna wygenerować

\r czteroosobo\lym Sospodarstwie domowym
wykonai polecenia na podstawi€ infomacji z tabeli oraz analizy łTloesu pxz ealstawiaiącego

strukturę Żużycia wody w gospodarstwach domowych w Polsce.

czynność
pozwalająca

żaoszczędzić wodę

ilość wody, którą dziennie
może zaoszczędzić

1 osoba

Potencjalne
miesięczne oszczędno-

ści wody (4 osoby)

Potencjalne roczne
oszczędności w PLN

(4 osoby)

Zakręcanie kranu
podczas mycia
zębów

10-'12 I 3600t

Uszczelnienie
kapiącego kranu

Jeśli kran kapie z częstotli-
Wością 1 kropli wody/s,
lo możemy zaoszczędzić
nawet do 17 l na dobę.

ok. 510 | na kran

Prysznic zamiast
kąpieli w wannie

ok. 150 I ok. 7 200 I

a) oblicz potencjalne roczn€ osŻczędności lvynikaiąc€ Że Żużycia wody w cŻteroosobowej toalŻinie.

P1zyjmii źe każda z os ób myie Żęby 3 fuŻy dziennie i bierze 3 kąpi€le t''godniowo (dzienn€

zużycie wody na osobę to 14o l). Koszt l mr zmieszanej ciepłej i zimnei wody wynosi l0 zł.

Obliczenia:

b) Scharakteryzui na podstawie trTkresu strukturę
Żużycia wody w polŚkich sospodarstwach
domowych.

c) wyiaśnii Podane terminy na podstarYie dostępnych źród€ł.

strukura zułcia wody w polskich gospodarstwa€h

p.dl6wani. oqrcdu, myoie dce qorowanie3%

myc € mdyń i 9pnĘbnje 
'0%

. perlator



zadanie g. 
L żródeł. ZapiśŻ w niei informacj€ na temal trze(h wybranych

*:ff#ffi'-'T:.'.f"-:i',i:"'lil"$:ó'.T#-:"i;""'"iii'p'l'l"'o'i'ąpodejmowanenarzecz
o.tlńy ".""soln'oa"ych 

na świecie'

zadanie 4. , 62 km3, a w rcku $ią&owo Śuchym mogą być mniejsze-'

Prle(ięlne 7a\oby wodne Po]\ki w}''rosą olc --'..;_ ',;"" 
-" ,.,.;' .".r"ie. Co 'lanowi 

/aledwie ok' Jooo

niż 40 Lm ' 07n2cza to. ż: 
": 

j:o"ą "'::''l':[j;;"'""l"-,"lu "iiał.ny 
*ody' p17y cĄm w najwięk

iredniei eu ropeiskiej' Na ]'o 
"b':"':,::li:;iliir",)"*,,"''.a["*''"poiemno\ć 7biornikow relencń_

s7vm !loPniu doq kaią one terenów wl|Mo|"']i""'i* 
"t,ii"*' '"a"'.go 

rocznego odpt1'wu' a warunli

nr'ch " ńols.e 'ryno.i "t' 
4 nJd m '' (zyu nlt'P* 

i, '.*j,]y""**u 
l5% śIednlego roc/ nego odpl}'wx'

lirycznogeogra1iczne w Pa*" :'-1','il1 T"*i'". ,*ni"l.^ni. il*.i i.ielów ze irodeł komunalnych

lejnoc"eśnii * pol.c. ob.eJsllie się syslem'' ) ' "r)ł" 
'..r.L. 

o'' ** z kanallzJCij korą.tł 57oo ludzi.

i 
'rzemvsłowych 

odpro'ładzanycb do wÓo l

'żoy" s.i"Lo* i."t o.'y.'.'n''y'n' 
)blemy gospodalki wodn€i w Polsce. zaproponuj lozwiqza_

Uzupełnij tab€tę. wymień trzy glówne pr(

cete podiętych działań
NaŹwa iniciaty\'vy

nie kaźdego problemu'

7edanie 5' 
."cz literę P' ieśli zdaniejesl prawdziwe'

oceń orawilziwość poniższych zdai' Lazn

lub liirę F - i€śli iest falsz've'

^oń " 
i"r"o* -sobach wody słodkiej pokrywają się z obsŻararni najgęściej

" 
ili:ilT:L** 

"NZ 
ponad 3/4ludności ziemi nie ma 

'lostępu 
do bieżąceiwody'

"a ,"r"'.,x""".*r'""'acja zasobóu wody s|odkiej w celu nawadni'nja Pól uprawnych

Drzvczvnid Śię do 7jawjska pu<tynntenu'

o.'*l*i,i*n" "'i"''ksze 
ilo(ci wod1 zużwva przemysl'

i' i;#;;;J '""ouo* 'toau"; 
*oa1 na Ziemi w przeliczeniu na ] mie'zkańca

nynosi ok 6500 m3/rok'
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Możliwe rozwiąŹanie




